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Els veïnats decideixen invertir en la 
millora de la via pública  
Les propostes relacionades amb l’arranjament de carrers han estat les més votades 
en el procés de Pressupostos Participatius 

6. Alcaldes i 
alcaldesses del Baix 
Penedès reclamen més 
inversió al territori
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curs escolar encara 
condicionat per la 
pandèmia

13. Entra en 
funcionament la 
parada del bus urbà 
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15. La cultura i 
la tradició, sempre 
presents en la Festa 
Major
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Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
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16.30 a 20 h
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Notícies breus

S’aprova el calendari de festius locals
En el ple extraordinari del passat 30 
d’agost es van aprovar, per unanimi-
tat, les dues festes locals proposades 
pel consistori a la Generalitat de Ca-
talunya per a l’exercici 2022: concre-

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció30 D’AGOST DEL 2021

Aprovació festes locals 2022

No acceptació de la sol·licitud de 
modificació de les tarifes proposades 
per l’empresa concessionària del servei 
d’abastament d’aigua potable, 
FCC-Aqualia, SA

Manifest per a reclamar la derogació de la 
MAT del «Cluster Begues»

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció20 DE SETEMBRE DEL 2021

PSC, Units i 
ERC

tament, seran el divendres 22 d’abril, 
vigília de Sant Jordi, i el dimarts dia 16 
d’agost, amb motiu de la celebració 
de la Festa Major.

Aprovació del Compte general de l’exercici 
2020

Adhesió a l’acord marc per a l’elaboració 
i presentació conjunta de projectes 
i actuacions en el context de l’ajuda 
financera del mecanisme de recuperació i 
resiliència de la Unió Europa promogut per 
l’Ajuntament de Calafell per a la creació de 
comunitats energètiques

Punt per urgència: Modificació de 
l’ordenança de creació i funcionament del 
Registre electrònic municipal

Moció per la creació d’un cos de vigilància 
municipal, presentada pel Grup Municipal 
del PSC

Moció per a sol·licitar la modificació dels 
següents articles del ROM, presentada pel 
Grup Municipal d’ERC

Moció pel principi d’integritat i 
confidencialitat (art. 5.1.f ) RGPD, presentada 
pel Grup Municipal d’ERC

Moció per la prevenció del suïcidi, 
presentada pel Grup Municipal d’ERC

Moció pel reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal, presentada 
pel Grup Municipal d’ERC

Moció per la creació permanent del 
Museu de la Joventut Bisbalenca al Centre 
Municipal de Cultura, presentada pel grup 
municipal del PSC al Ple de l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

Ara

Compromís

Compromís

Compromís

Compromís

Compromís
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«EL BAIX PENEDÈS EXISTEIX!»

“Exigim que s’acabi el 
menysteniment cap 
a un territori que és 
a la cua en inversions 
de la Generalitat els 
darrers anys

El 20 de septiembre participé, junto con los alcaldes y las alcaldesas del Baix Penedès, 
en la manifestación histórica del Consell Comarcal del Baix Penedès en Barcelona. 
Los 14 alcaldes nos plantamos en la plaza Sant Jaume y en el Parlament para exigir 
que se termine el menosprecio hacia un territorio que padecemos un paro récord en 
Catalunya pero que está a la cola en inversiones de la Generalitat en los últimos años.

Para dar un dato, la inversión de la Generalitat en la comarca ha pasado de ser de 50 
€ por habitante a ser de 10 € por habitante.

Somos una comarca que es la primera en cifras de paro y la última en cifras de 
inversiones, pero que, además, sufre la deficiencia de los servicios públicos comar-
cales —infradotados para una población de más de 100.000 habitantes—, la falta de 
inversiones en educación, el pago de las cercanías más caras de Barcelona, la fal-
ta de efectivos de mossos y bomberos y el actual proyecto de la MAT, entre otros.

Primero hemos ido a la plaza de Sant Jaume con la pancarta «¡El Baix Penedès exis-
te!» y nos ha recibido la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, a quien hacemos 
entrega del manifiesto que habíamos preparado, en el que se hace una recopilación 
de los principales agravios que sufre la comarca, y seguidamente nos reunimos con 
el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Arán y la directora general de 
Administraciones Locales.

De la Generalitat, vamos al Parlament de Catalunya, donde nos recibe la presidenta 
del Parlament, Laura Borràs, a quien también entregamos el manifiesto. Al terminar, 
nos reunimos con los portavoces de los grupos parlamentarios de ERC, PSC, Junts x 
Cat y En Comú Podem, a quienes hemos pedido que se atiendan las peticiones de 
cara a los próximos presupuestos.

Los encuentros han dejado buenas sensaciones y esperamos que los Presupues-
tos del 2022 ya recojan algunas de las propuestas planteadas.

«¡EL BAIX PENEDÈS EXISTE!»

“Exigimos que se 
acabe el menosprecio 
hacia un territorio 
que está a la cola 
en inversiones de la 
Generalitat en los 
últimos años

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

El 20 de setembre vaig participar, juntament amb els alcaldes i les alcaldesses del Baix 
Penedès, en la manifestació històrica del Consell Comarcal del Baix Penedès a Bar-
celona. Els 14 alcaldes ens plantem a la plaça Sant Jaume i al Parlament per exigir que 
s’acabi el menysteniment cap a un territori que patim un atur rècord a Catalunya però 
que és a la cua en inversions de la Generalitat els darrers anys.

Per donar una dada, la inversió de la Generalitat a la comarca ha passat de ser de 50 € 
per habitant a ser de 10 € per habitant.

Som una comarca que és la primera en xifres d’atur i la darrera en xifres d’in-
versions, però que, a més, pateix la deficiència dels serveis públics comarcals —in-
fradotats per a una població de més de 100.000 habitants—, la falta d’inversions en 
educació, el pagament de les rodalies més cares de Barcelona, la falta d’efectius de 
mossos i bombers i l’actual projecte de la MAT, entre d’altres.

Primer hem anat a la plaça de Sant Jaume amb la pancarta «El Baix Penedès existeix!» 
i ens ha rebut la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a qui fem entrega del mani-
fest que havíem preparat, en el qual es fa un recull dels principals greuges que pateix la 
comarca, i seguidament ens reunim amb el secretari de Governs Locals i Relacions amb 
l’Aran i la directora general d’Administracions Locals.

De la Generalitat, anem al Parlament de Catalunya, on ens rep la presidenta del Par-
lament, Laura Borràs, a qui també lliurem el manifest. En acabar, ens reunim amb els 
portaveus dels grups parlamentaris d’ERC, PSC, Junts x Cat i En Comú Podem, a qui hem 
demanat que s’atenguin les peticions de cara als propers pressupostos.

Les trobades han deixat bones sensacions i esperem que els Pressupostos del 2022 
ja recullin algunes de les propostes plantejades.
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En el ple ordinari del passat 21 de juny 
es va presentar l’informe elaborat per 
Intervenció sobre el tancament de 
l’exercici 2020. El document confirma 
que es compleix l’objectiu d’estabi-
litat pressupostària, atès que l’Ajun-
tament va finalitzar l’any amb un su-
peràvit de 2.081.366,69 euros. A més, 
es compleix també amb la regla de la 
despesa, tot i que a dia d’avui es troba 
suspesa temporalment a causa de la 
COVID-19. Aquesta mesura és tot just 
la que permet destinar part del su-
peràvit a inversions. D’aquests diners, 
1.256.563,61 euros serviran per a fi-
nançar la primera fase de les obres del 
poliesportiu municipal i, d’altra banda, 
més de 400.000 seran per a despeses 
de serveis o contractacions que no es 
van facturar durant el 2020 per motius 

Els comptes del 2020 es tanquen 
amb superàvit   
L’informe d’Intervenció garanteix el compliment dels objectius 
de la regla de la despesa i d’estabilitat pressupostària

L’Ajuntament ha obert un procés per a seleccionar perso-
nal de neteja per als edificis municipals. La convocatòria va 
ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
(BOP) i, des del dia de la publicació, es va obrir un període 
de 10 dies hàbils per a recollir les sol·licituds. Les proves 
van començar a finals del mes de setembre, i les persones 
seleccionades passaran a formar part d’una borsa de tre-
ball per a cobrir possibles vacants, substitucions o altres 
necessitats puntuals.

Es crea una borsa de 
treball de personal 
de neteja

El pasado mes de junio, 
la empresa concesionaria 
del servicio de abasteci-
miento de agua potable 
—FCC-Aqualia, SA— soli-
citó una modificación de 
las tarifas para compensar 
el resultado negativo obte-
nido por la compañía en el año 2020. Las nuevas cuotas 
habrían incrementado la factura de 2.413 viviendas y, en 
cambio, habrían beneficiado a los 69 clientes de uso in-
dustrial y comercial.

Visto que la bajada de ingresos de Aqualia se debe a una 
reducción de la facturación de la tarifa industrial a cau-
sa de la pandemia, el Ayuntamiento ha desestimado esta 
modificación de las tarifas, que habría afectado directa-
mente a las familias.

El Ayuntamiento frena la 
subida de la factura del 
agua

diversos, com el servei de bus urbà, els 
enderrocs de la masia de la Miralba i 
la Fassina o la instal·lació de càmeres 
lectores de matrícules.

Deute públic 
La xifra d’endeutament de l’Ajunta-

ment de la Bisbal a 31 de desembre del 
2020 era de 809.237,70 euros, el que 
correspon a un percentatge del 18,65 
%, molt inferior al 110 % que permet 
la normativa vigent. Des de l’any 2014, 
s’ha passat d’un deute de 1.188 euros 
per habitant als 422,81 euros del 2020.

Evolució del deute viu (anys 2015-2020)
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60 %

80 %

100 %
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

113,64 %
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28,83 %
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L’arranjament de carrers i més recursos per 
als barris, entre les propostes guanyadores 
dels Pressupostos Participatius
Prop de 200 famílies han participat en aquest procés que ha permès a la ciutadania 
decidir en què invertir una part dels comptes públics

Del 4 de juliol al 20 d’agost, els bisba-
lencs i les bisbalenques van tenir la 
possibilitat de votar a quines propos-
tes volien destinar 72.000 euros del 
pressupost municipal d’enguany. Un 
total de 192 famílies es van implicar en 
aquesta iniciativa que pretenia fomen-
tar la participació de la ciutadania en 
les decisions municipals.

El procés es va iniciar al mes de maig 
amb una consulta pública a través del 
web de l’Ajuntament per a recollir pro-
postes i suggeriments. Durant el mes 
de juny, aquests es van valorar per a 
garantir que complissin amb els crite-
ris establerts a la convocatòria (com, 
per exemple, que fossin viables tèc-
nicament i econòmica i que fossin de 
competència municipal).

Propostes guanyadores 
Cada nucli veïnal ha escollit el projecte 
que ha considerat més necessari. Els 

PROPOSTES 
GUANYADORES:
[ L’Ortigós 
(7 vots) 
Reparació i asfaltatge d’un tram més 
de carrer a continuació de la baixada 
del Mas del Sol

[ La Masieta 
(22 vots) 
Arranjament i asfaltatge d’una part 
de la pujada de la Masieta

[ Can Gordei 
(34 vots) 
Reparació del pas de la pista del 
local social al carrer Francolí

[ L’Esplai 
(13 vots) 
Instal·lació de cautxú al parc infantil

[ La Miralba
(18 vots)
Aparells de gimnàstica d’exterior 
davant del local social

[ Santa Cristina 
(16 vots) 
Arranjament i asfaltatge d’un tram 
del carrer Bages

[ El Papagai 
(12 vots)
Aparells de gimnàstica d’exterior

[ El Priorat 
(11 vots) 
Adquisició d’una taula de ping-pong 
per a l’exterior del local social

[ Nucli urbà 
(59 vots) 
Punt de recàrrega per a cotxes 
elèctrics a l’Era de Batre

“Les actuacions 
sorgides del procés 
de Pressupostos 
Participatius s’executaran 
entre els mesos 
d’octubre i desembre

que han rebut més suport han estat 
els relacionats amb l’arranjament i l’as-
faltatge de diversos carrers o espais; 
altres barris han optat per la instal·la-
ció d’aparells de gimnàstica d’exterior, 
mentre que la instal·lació de cautxú 
en un parc infantil, una taula de ping-
pong i un punt de recàrrega per a ve-
hicles elèctrics han estat altres de les 
propostes seleccionades. La previsió 
és que aquestes actuacions s’execu-
tin entre els propers mesos d’octubre 
i desembre.
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Es liciten les obres 
d’ampliació del local 
social del Priorat 

Les empreses interessades te-
nen fins al 7 d’octubre per a 
optar a la licitació de les obres 
d’ampliació del local social del 
Priorat. El cost total del projec-
te és de 65.358,97 euros (IVA 
inclòs) i es finançarà amb una 
subvenció de la Diputació de 
Tarragona de 51.314,89 euros.

Les obres consistiran en l’ampliació de la sala actual i de 
la zona del porxo per crear una nova sala de 75,42 m2 que 
tindrà un separador abatible que, en cas necessari, perme-
trà convertir-la en dues aules. El projecte també inclou la 
col·locació de baranes a la rampa existent.

A finals del mes de juny es van ini-
ciar les obres d’ampliació del lo-
cal social de Can Gordei. Un cop 
començades, la direcció de l’obra 
va emetre un informe segons el 
qual calia fer algunes modifica-
cions no previstes en el projecte 
inicial com, per exemple, la modificació de l’alçària de les 
obertures de la façana posterior i la instal·lació d’una biga 
a la gran obertura que s’ha de fer en una paret de càrrega 
per a connectar les dues sales polivalents.

D’altra banda, de l’1 al 28 de setembre s’exposaven al 
públic les bases per a convocar el concurs del servei de 
bar i de botiga del local social.

Es modifica el projecte 
de reforma del local 
social de Can Gordei

El passat 20 de setembre, els alcaldes i 
les alcaldesses dels 14 municipis de la 
comarca es van desplaçar a Barcelona 
per reclamar millores per al territori. 
Van ser rebuts per la consellera de la 
Presidència, Laura Vilagrà, i per la pre-
sidenta del Parlament de Catalunya, 
Laura Borràs, a les quals van lliurar un 
manifest segons el qual es conside-
ren un territori menystingut reitera-
dament per totes les administracions 
supramunicipals.

Segons el manifest, el Baix Penedès 
és des del 2007 la comarca amb més 
atur de Catalunya, amb més del 20 % 
de la població activa sense feina. En 
canvi, en els darrers cinc anys s’ha con-
vertit en el territori amb menys inver-

El Baix 
Penedès diu 
«Prou»!
Els alcaldes i les 
alcaldesses de la comarca 
han fet un manifest 
conjunt per demanar més 
inversions al territori

sió, amb una ràtio per habitant de 10 
euros, la més baixa de Catalunya.

En aquest context, es fan algunes 
reivindicacions relacionades amb la 
mobilitat: abaratir o eliminar els peat-
ges de la C32 sud; la modificació de 
la zonificació del Baix Penedès per a 
abaratir el preu del bitllet del transport 
públic; la creació d’una T-Penedès per 
a facilitar la mobilitat dins la vegueria, i 

comptar amb una oferta de bus exprés 
en direcció a Barcelona.

Així mateix, els alcaldes i les alcaldes-
ses de la comarca denuncien que el Baix 
Penedès s’hagi convertit en un territori 
adaptat per a cobrir les necessitats de 
serveis de la corona metropolitana, 
amb el pas d’autopistes, línies de tren 
i, ara també, la MAT per una zona que 
encara conserva el seu estat natural.

“El Baix Penedès és la comarca amb més atur de 
Catalunya i la que té una ràtio d’inversió per habitant 
més baixa
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La Bisbal rebutja el pas de la línia MAT 
pel municipi 
El desenvolupament del projecte suposaria un important impacte ambiental 
i paisatgístic en el territori

L’Ajuntament va aprovar al mes d’agost, 
per unanimitat, una moció en contra 
del projecte de la línia de molt alta 
tensió (MAT) que afectaria municipis 
de la comarca com Sant Jaume dels 
Domenys, Llorenç del Penedès, l’Arboç, 
Masllorenç i la Bisbal. El projecte inclou 
la instal·lació de tota la infraestructura 

necessària per al transport d’energia 
des de diversos parcs eòlics i solars de 
l’Aragó fins a Barcelona. El nostre seria 
el municipi més afectat del Baix Pene-
dès, amb 7,8 km de línia i 32 torres que 
travessarien el territori.

Des de l’Ajuntament s’han fet reu-
nions amb els veïns i les veïnes afecta-

des per a explicar-los el projecte, així 
com una trobada amb la ciutadania 
que ha comptat amb la participació de 
la plataforma NO a la MAT de la Bisbal i 
el GEVEN. Fins al moment, el consisto-
ri ha rebut ja més de 300 al·legacions 
al projecte. Així mateix, amb el suport 
dels consells comarcals, la Diputació de 
Tarragona i la Direcció General d’Ener-
gia de la Generalitat, s’està treballant 
en l’elaboració d’informes tècnics, am-
bientals i jurídics que es faran arribar al 
Govern de l’Estat.

Aquests informes desfavorables al·le-
guen que el projecte és contrari a la 
normativa actual —que no permet la 
privatització d’una línia de transport 
d’energia elèctrica— i que l’estudi am-
biental presentat és insuficient i no ha 
tingut en compte l’impacte que la MAT 
pot suposar a nivell ambiental, territo-
rial i paisatgístic.

L’Ajuntament de la Bisbal s’ha adherit a 
un acord amb altres municipis del Baix 
Penedès per a la creació de projectes i 
actuacions que contribueixin a la con-
secució dels objectius climàtics de la 
Unió Europea, els anomenats Next Ge-
neration. La UE ofereix ajuda finance-
ra per al desenvolupament d’aquests 
projectes.

Amb aquest acord de col·laboració 
es pretén impulsar les comunitats ener-
gètiques locals, associacions o entitats 
sense ànim de lucre dedicades a acti-

Aposta per la creació de comunitats 
energètiques locals
La voluntat és que la ciutadania, comerços i empreses participin activament 
en el procés cap a una transició energètica

vitats del sector energètic. L’objectiu 
és que diferents agents socials —com 
comerços, empreses i la ciutadania en 
general— participin activament en el 
procés cap a una transició energètica 
més equitativa.

Una de les actuacions a realitzar serà 
la instal·lació de plaques solars fotovol-
taiques en edificis i espais municipals 
per a produir energia. La intenció és 
crear comunitats perquè els consumi-
dors propers en puguin fer ús, establint 
mesures de gestió i estalvi energètic.
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El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato para reparar un 
nuevo tramo del tubo de saneamiento de la calle Toledo. Se 
trata de una obra urgente, puesto que se ha detectado que 
dicho tubo ocasionaba fugas por estar en mal estado. Los 
trabajos consistirán en la renovación de 85 metros lineales 
de tubo y la construcción de cuatro pozos de registro, e irán 
a cargo de la empresa Excavacions i Transports Rovira, SA, 
por un importe de 17.422,49 euros. En el 2020 ya se repa-
raron otros tres tramos de la misma red de saneamiento.

Reparando la red de 
saneamiento de la calle 
Toledo

Sigue adelante la adjudicación de las obras 
del polideportivo
No se admite a trámite el recurso de reposición presentado por los grupos 
municipales del PSC, Units i ERC

En el mes de abril, los grupos muni-
cipales del PSC, Units i ERC presenta-
ron un recurso de reposición contra el 
acuerdo de adjudicación de las obras 
del polideportivo municipal. Poste-
riormente, se presentó un contencioso 
administrativo ante el Juzgado contra 
el mismo acuerdo y se pidió la para-
lización de las obras como medida 
cautelar. Este mes de julio, el Juzgado 
ha desestimado dichas medidas y, por 
consiguiente, el Ayuntamiento puede 
proseguir con el proceso de adjudica-
ción de las obras.

Por otro lado, el Gobierno local no 
ha admitido a trámite el recurso de 
reposición, puesto que su objetivo 
era impugnar las bases del concurso 

público, que ya han sido aprobadas 
de forma definitiva. Además, los tres 
grupos municipales mencionados no 
acreditan su interés por paralizar la ad-
judicación de las obras. Según la alcal-
desa, Agnès Ferré, «el Ayuntamiento 
sigue adelante con la única voluntad 
de dotar al municipio de los equipa-
mientos necesarios para poder ofrecer 
más y mejores servicios a la ciudada-
nía». La previsión es que las obras co-
miencen en breve.

“El recurso ha sido desestimado porque pretende 
impugnar las bases del concurso público, que han 
sido aprobadas definitivamente

El passat 1 de setembre va finalitzar la concessió per l’ex-
plotació i conservació de l’autopista AP2 Saragossa-Me-
diterrani, que passa pel nostre municipi. La gestió i la 
titularitat han passat a mans del Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana: això suposa un avantatge per 
als veïns i les veïnes de la Bisbal, que ara poden circular 
per aquest vial de manera gratuïta, però l’Ajuntament 
deixarà de cobrar l’impost sobre béns immobles que abo-
nava l’empresa Autopistas Concesionaria Española, SAU, 
i que suposava per a les arques municipals uns ingressos 
anuals de 158.537,84 euros.

L’autopista AP2 deixa de 
ser de pagament
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El dia 30 de setembre, l’Ajuntament 
va incorporar tres joves en pràctiques 
amb l’objectiu de beneficiar el jovent 
qualificat que necessita un impuls en 
el seu procés d’inserció laboral. Les 
persones seleccionades estan contrac-
tades per a un període de sis mesos, 
durant els quals realitzaran tasques 
d’auxiliar d’administració i de suport a 
la biblioteca. 

Aquestes incorporacions es finan-
cen amb una subvenció de 33.000 eu-
ros destinada a incentivar la contrac-
tació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garan-
tia Juvenil a Catalunya.

S’incorporen tres joves en el marc del 
Programa de Garantia Juvenil
Les persones seleccionades faran tasques d’auxiliar d’administració 
i de suport a la biblioteca

La empresa Affinity está trabajando en la construcción 
de una nave de 36.000 metros cuadrados en La Bisbal. La 
alcaldesa, Agnès Ferré, ha iniciado conversaciones con 
los responsables para poder ofrecer, a través del Servei 
d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal), los puestos de traba-
jo que la compañía requiera y para buscar colaboraciones 
como la donación de alimentos para las colonias de gatos. 
La nave de La Bisbal se convertirá en el nuevo centro logís-
tico de Affinity en Catalunya, y la previsión es que entre en 
funcionamiento en el mes de julio del 2022.

La Bisbal, sede del nuevo 
centro logístico de la 
empresa Affinity

“Aquestes incorporacions es finançaran amb una 
subvenció de 33.000 euros destinada a incentivar la 
inserció laboral del jovent

SOM Bisbal, de ma-
nera conjunta amb 
la cooperativa Actua 
i Incorpora (Funda-
ció la Caixa), ofereix 
un curs gratuït de 
Coaching Laboral i 
Logística. Es tracta 
d’una formació de 
250 hores destinada 
a persones —sense 
límit d’edat— que es trobin en situació de vulnerabilitat 
davant de la recerca de feina. El curs inclou 80 hores de 
pràctiques en una empresa del territori. 

D’altra banda, amb la voluntat d’afavorir la inserció la-
boral del jovent, al mes d’octubre s’impartirà un curs de 
Gestió Administrativa del Transport destinat a persones 
de 18 a 29 anys. Es tracta també d’una formació gratuïta 
que es farà a través del servei d’ocupació local (SOM Bis-
bal) i que s’ofereix de manera conjunta amb la Cambra de 
Comerç de Tarragona.

Més formació per a 
afavorir la inserció laboral 
de les persones aturades



10 Torre de guaita núm. 43 · La Bisbal del Penedès · SETEMBRE/OCTUBRE 2021

PÍNDOLA 
BISBALENCA

Qui se n’ocupa, de l’escola?      
El conserge és, malgrat que sembli un lloc indispensable per 
a una escola, un ofici relativament modern. Però si durant 
centúries no trobem aquesta figura, qui se n’ocupava, de 
tenir sempre a punt les escoles? Doncs l’autoritat local, clar 
està. I qui eren les autoritats?

Segons l’època, podien ser des de comandaments militars, 
que ordenaven disposar «la escuela de primera educación 
con el aseo y decoro que le previene», fins a autoritats pro-
vincials, passant, en la majoria de casos, per alcaldes i juntes 
locals de primer ensenyament, que eren els qui, en teoria, ha-
vien de vetllar pel bon estat de les escoles. A la pràctica, però, 
aquesta tasca requeia sobre els pobres mestres de minyons, 
qui, a més de tenir cura de les classes, havien de procurar ob-
tenir els recursos suficients: per a la neteja de les aules, per a 
comprar material, per a reparar taules i mobiliari, fer a front a 

despeses extraordinàries o clamar al cel si, com li passà a la 
mestra Mercedes, «el escusado de la habitación que ocupa 
amenaza desplomarse y se halla construido encima del de las 
niñas» per tal que alguna autoritat local decidís, ara sí, parar 
atenció al bon manteniment de les escoles.

El dilluns 6 de setembre van començar 
les classes d’adaptació de la Llar d’In-
fants L’Oreneta, amb un horari reduït 
perquè l’alumnat comencés a adap-
tar-se a l’ambient i a l’espai del centre. 
El curs 2021-2022 s’inicia a la llar d’in-
fants amb 31 alumnes, el que suposa 
un augment respecte de les xifres del 
curs passat.

Una setmana després, el dia 13 de se-
tembre, van tornar a les aules els infants 
i joves de l’Escola Ull de Vent i de l’Ins-
titut Coster de la Torre, amb un petit 
increment també en el nombre d’alum-
nes en relació amb el curs 2020-21.

La Bisbal dona 
inici al curs 
escolar
En aquest curs 2021-2022 
ha augmentat el nombre 
d’alumnes escolaritzats 
als centres educatius del 
municipi

Tant a la llar d’infants com a l’escola i 
a l’institut es compleixen tots els proto-
cols i mesures de prevenció per la CO-
VID-19 establerts des del Departament 
d’Ensenyament i que es recullen en el 
Pla d’actuació per al curs 2021-2022 
per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia, que també estableix l’obli-
gació del centre d’elaborar un pla d’or-
ganització bàsic i provisional.

Activitats extraescolars 
Aquest mes de setembre, han co-
mençat també les classes de l’Escola de 
Música Contrapunt, que té presència 
a 10 municipis del Penedès i el Garraf 
i aposta per un ensenyament pràctic i 
basat en la participació de l’alumnat 
en conjunts instrumentals, i a partir de 
l’octubre començaran les classes a l’es-
cola d’idiomes de la Bisbal.

“Els centres educatius compleixen amb totes les 
mesures de prevenció per la COVID-19 establertes 
des del Departament d’Ensenyament 
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«Me’n vaig molt agraït 
i orgullós... Han sigut 

tantes les mostres 
d’estima que això és 

per a viure-ho»
Clemente Rodríguez

El Clemente ha estat el conserge de l’Escola Ull de 
Vent durant els últims cinc anys i ara s’ha jubilat. 

És una persona molt estimada al municipi, i és que 
totes les famílies amb infants el coneixen: ha estat 

un conserge agradable i simpàtic, una persona 
entranyable i sempre disposada a escoltar i ajudar. Ara 

comença una nova etapa de la seva vida.

Quina és la feina d’un conserge?
A banda d’obrir i tancar portes, et fas càrrec de proveir les 
coses que els altres necessiten, netejar el pati, regar i cuidar 
les plantes, posar la calefacció abans que arribin els nens... i 
ara, amb la pandèmia, també, de vetllar perquè hi hagi gel 
hidroalcohòlic, entre altres coses. També es fan tasques de 
manteniment a l’escola nova i a la vella.

Com has viscut el fet de treballar amb infants?
Això és una sensació molt especial, et donen molta estima. 
Jo miro els nens i em parlen amb la mirada. Ha estat una 
relació molt especial, una experiència encantadora que 
m’emporto. Els nens ens aporten moltes coses als adults i 
són «nets». I si els nens t’agraden, t’omplen d’energia.

T’agrada la natura?
M’agrada molt la natura. Gaudeixo molt d’aquesta part de la 
feina, i penso que he ajudat els altres també a estimar més 
el nostre entorn i les plantes. A més, aquesta és una «escola 
verda» i això ha fet que m’hi impliqui més.

Què suposa per a tu, jubilar-te?
Suposa que ja he acabat un cicle que havia d’acabar. Sí que 
és veritat que me’n vaig abans d’hora, però és una qüestió 
de mi mateix: vull marxar al 100 %. Ja començo a estar una 
mica cansat de molts anys de feina i la meva salut tampoc 
és bona.

Què és el que més trobaràs a faltar?
Tot: els mestres, l’AMPA, el menjador, els nens... tot. Això és 
una família per a mi. És el que m’han demostrat i el que jo 
he sentit.

Què t’ha dit la gent quan ha sabut que et jubilaves?
Molta gent m’ha dit que em trobaran a faltar, tot i que jo 
penso que ningú és imprescindible. Tot i així, m’ha impres-
sionat moltíssim rebre mostres d’afecte i agraïment. Jo 
sentia el bon tracte diari, però quan la gent va saber que 
marxava i em van fer el comiat a l’escola... va ser molt emo-
cionant. Me’n vaig orgullós. Una mestra em deia: «Tu ets 

l’avi d’aquí, l’avi de tots», i això em va agradar molt. Amb 
això em quedo.

Recordes alguna anècdota divertida?
És que me n’han passat moltes... A mi m’agrada la ceràmica, 
la pintura, l’escultura, i en una setmana cultural em van de-
manar si els ho podia explicar als nens. Em vaig formar una 
mica i ho vaig fer des de P3 fins a 6è. Va ser una experiència 
xulíssima i els nens van gaudir-ne molt.

Què és el que t’ha resultat més difícil d’aquesta feina?
Potser el tema del coronavirus, que ha canviat el nostre dia a 
dia. La primera quinzena que vam fer classe estava una mica 
espantat. Però no hem tingut massa casos ni problemes a 
l’escola. 

I ara que et jubiles, què faràs?
M’he comprat una casa amb la meva filla, que ha decidit 
venir a viure aquí, i ara l’arreglarem. Feina no me’n faltarà! 
I també faré de cuiner i les feines de casa; ara tindré més 
temps!  També vull pintar, fer quadres... Me n’han encarregat 
alguns i tinc ganes de posar-m’hi. Sempre m’ha agradat l’art; 
de fet, vaig estudiar a l’Escola de Belles Arts de Barcelona.

Quin consell donaries al «Clemente jove»?
Jo li diria que no tingui pressa per viure la vida, que la vida 
per si sola avança i et va ensenyant, si vols aprendre. Jo sem-
pre he tingut pressa, no sé per què; sempre he sigut molt in-
quiet i impacient... Mira, no m’he pogut esperar que m’arribi 
la jubilació que m’he jubilat jo abans.

Vols deixar un missatge a la gent amb qui has coincidit 
a l’escola?
Als pares només els puc dir que moltes gràcies per tot; 
me’n vaig molt content i orgullós de sentir-me tan estimat 
i apreciat, de veritat. I els mestres... és que són amics meus; 
els sento molt meus, sempre han pogut comptar amb mi i 
així seguirà sent. Tenen una qualitat humana enorme i són 
professionals estupends. I els petits són els meus nens... Un 
somriure d’ells ho val tot. És el millor que et pots trobar.
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El diumenge 19 de setembre es va celebrar la Festa de la 
Gent Gran, organitzada per l’Associació de la Gent Gran 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. La trobada, que va 
tenir lloc a la plaça de l’Era de Batre, va incloure un concert 
de La Solfa Duet Musical. Així mateix, es va lliurar una placa 
commemorativa als socis d’honor: Salvador Bricollé, Sera-
fí Arans, Joaquim Pastor, Alfonso Legaz, Joan Cañís, Josep 
Maria Català, Rosa Maria Cañellas, Mª Antònia Borràs, Fran-
cisca Colet, Maria Rovira, Antònia Poch, Joan Esteve, Fran-
cesc Solé, Juan López, Antonio Juncosa i Joaquim Vona. 

Un homenatge als veïns i 
les veïnes de més edat

El Racó de la Gent Gran tornarà a oferir 
els seus serveis a partir del mes d’oc-
tubre. A més de les propostes que s’hi 
ofereixen habitualment, durant el dar-
rer trimestre de l’any s’hi faran també 
tallers per a practicar exercici a l’aire 
lliure, com ara gimnàstica suau, ioga, 
taitxí, estiraments, exercicis de relaxa-
ció o rutes per l’entorn del poble.

Les activitats, pensades per a la gent 
gran, es realitzaran els dilluns, dime-
cres i divendres, de 9.30 a 11.30 hores, 
i les inscripcions s’han de formalitzar a 
l’ajuntament.

Es reprèn 
l’activitat al 
Racó de la 
Gent Gran
Durant el darrer trimestre 
de l’any s’hi oferiran 
propostes per a fer 
exercici a l’aire lliure

Al mes de juliol, el 
nostre municipi va 
acollir una trobada 
de la Xarxa d’Am-
baixadors del Bon 
Tracte, de la qual 
l’Ajuntament forma 
part des del passat 
mes de juny. Es tracta 
d’una iniciativa que 
pretén compartir re-
cursos i experiències 
entre professionals, entitats i ajuntaments del Baix Pene-
dès i el Tarragonès. El dia 1 de setembre es va oferir una 
formació per a persones que treballen amb el col·lectiu 
de gent gran amb l’objectiu de disminuir la bretxa digital 
entre la població, que s’ha vist agreujada per la pandèmia.

La Bisbal s’adhereix a 
la Xarxa d’Ambaixadors 
del Bon Tracte

“A partir del mes d’octubre s’oferiran tallers de 
gimnàstica suau, ioga, taitxí, relaxació i rutes per 
l’entorn
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La Concejalía de Movilidad valora po-
sitivamente el funcionamiento del 
nuevo servicio de bus urbano desde 
que se instauró hace cuatro meses. 
El balance se ha hecho teniendo en 
cuenta las cifras del año 2019, pues-
to que en los meses de mayo y junio 
del 2020 nos encontrábamos en ple-
na pandemia. Así, pues, el uso de este 
transporte ha comenzado a normali-
zarse en este 2021 y se ha incrementa-
do respecto a hace dos años. 

Nuevas paradas 
El servicio cuenta, además, con algu-
nas mejoras: por un lado, el bus comar-
cal llega también a El Papagai para, así, 
conectar a sus vecinos y vecinas con 
el resto de las urbanizaciones y con el 
municipio de El Vendrell. Asimismo, el 
pasado 1 de septiembre entró en fun-
cionamiento la nueva parada ubicada 
en el barrio de L’Ortigós.

Balance positivo de los primeros meses 
de funcionamiento del bus urbano
Este mes de septiembre se ha puesto en marcha la parada que da servicio 
a los vecinos y las vecinas de L’Ortigós

“El bus comarcal llega a El Papagai para conectar a 
sus vecinos y vecinas con el resto de urbanizaciones 
y con El Vendrell

Servicio de bus urbano. 
Número de personas usuarias:

Mayo        751 92 696

Junio        419 157 449

Julio         250 222  339

Agosto    254 217 328

 2019  2020 2021

L’Ajuntament ha sig-
nat un conveni amb 
l’ADF Clot de Bou per 
garantir-ne la col·labo-
ració en la lluita contra 
els incendis forestals 
i en l’aplicació del Pla 
d’Actuació Municipal. 
Segons l’acord, el con-
sistori bisbalenc aporta 
5.000 euros a l’entitat i 
aquesta es compromet 
a participar en tasques de prevenció, en actes organitzats 
pel mateix Ajuntament, com ara espectacles pirotècnics, i 
en casos excepcionals relacionats amb l’arbrat públic i la 
neteja viària. 

Acord amb l’ADF per a la 
prevenció d’incendis

Aquest mes de setembre, s’ha contractat una persona de 
la borsa de treball perquè realitzi feines de desbrossa-
ment a tot el municipi. Durant el mes d’agost ja es van 
fer actuacions a la urbanització El Priorat i també en altres 
punts on es considerava necessari, com al camí de Gosch.

Manteniment dels 
terrenys forestals



1 
Xerrada
A càrrec de Lluís Gil
I seguidament, Tast de Fira a 
càrrec d’Oli TOrclum i amb la 
col·laboració de l’Ull de Llebre i 
Cellers Domenys
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala gran del CMC
Preu: 3 €

Octubre
DIVENDRES

Octubre · Novembre

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

El passat mes d’agost, l’Ajuntament va 
aprovar un nou conveni de col·labora-
ció amb la Colla Castellera de la Bisbal 
del Penedès, Els Bous, per al foment 
de la cultura i la cohesió social i per a 
portar el nom del municipi arreu del 
territori. El consistori ha aportat una 
quantitat d’11.500 euros a l’entitat per 
al finançament de les despeses deri-
vades de l’organització i participació 
en activitats diverses durant aquest 
2021 i per a l’adquisició de material. 
D’altra banda, també s’ha formalitzat 

Suport a les entitats locals per a 
fomentar la cultura i les tradicions

un nou conveni amb el Ball de Diables 
per a promoure la cultura i la tradició 
catalanes. L’Ajuntament aporta 15.000 
euros a l’entitat per a finançar una part 
de les despeses derivades, en aquest 
cas, de l’organització dels correfocs 
de la Festa Major i de la participació 
en activitats diverses, així com per 
a l’adquisició o renovació de mate-
rial. Un cop finalitzats els convenis, 
les dues entitats hauran de justificar 
la subvenció concedida amb la do-
cumentació requerida pel consistori.

2 
Concert de la Coral Antistiana
Hora: 18 h
Lloc: Plaça de l’Església

Concert a càrrec del Duet Alma
Hora: 22 h
Lloc: La Societat Cultural 
Recreativa Bisbalenca

Octubre
DISSABTE

3 
Fira de la Bisbal
AL MATÍ:
• Exposició de parades artesanals
• Inauguració de la Fira
• Trobada de puntaires
• Tómbola parroquial
• Tallers musicals a càrrec de 
l’Escola de Música de la Bisbal

DURANT TOT EL DIA: 
• Fira a l’Antiga 
• Tallers i jocs infantils de fusta

18.30 h 
• Concert a càrrec del grup 
Lauzeta

Octubre
DIUMENGE

9 
Conferència «Els símbols secrets 
de Gaudí»
A càrrec de la historiadora de 
l’art Anna Pou Van den Bossche
Hora: 19 h

Octubre
DISSABTE

13 
Cercle poètic
Hora: 18.30 h

Octubre
DIMECRES

23 
Ateneus 
Ruta per a conèixer una 
breu història de la Bisbal i 
l’associacionisme cultural
Organitza: La Societat i 
la Federació d’Ateneus de 
Catalunya

Octubre
DISSABTE

24 
Cicle Gaudí: Les dues nits d’ahir 
Hora: 18 h

Octubre
DIUMENGE

Del 2 al 12
de novembre 
Exposició «Joan Triadú a la 
ciutat dels llibres»
Lloc: A la biblioteca 

10 
Cercle poètic
Hora: 18.30 h

Novembre
DIMECRES

13 
Contacontes infantil 
Sessió inaugural a càrrec de 
l’actriu i narradora Sherezade 
Bardají
Hora: 17.30 h
Lloc: A la biblioteca 

Novembre
DISSABTE

16 i 19
de novembre 
Taller per a adults «L’art 
d’explicar contes»
Forma part del Contacontes de 
la Biblioteca. A càrrec de l’actriu i 
narradora Sherezade Bardají.
Hora: 19 h
Lloc: A la biblioteca 

28 
Cicle Gaudí: Donde caben dos 
Hora: 18 h

Novembre
DIUMENGE

Al llarg del mes de 
novembre 
Biblioteques amb DO 
Cicle dedicat al món de la vinya i 
el vi i la seva relació amb els llibres
Lloc: A la biblioteca 
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Una festa 
major 
segura i 
participativa
Del 12 al 17 d’agost es va celebrar la 
Festa Major de la Bisbal del Penedès, 
amb tota una programació adaptada a 
la situació sanitària. Tot i que la norma-
tiva era més permissiva que l’any ante-
rior, els actes es van organitzar amb afo-
raments limitats i amb inscripció prèvia.

El tret de sortida es va donar el dijous 
12 d’agost amb l’obertura al públic de 
diverses exposicions al Centre Munici-
pal de Cultura; entre elles, la del taller 
de puntes. Al local de l’Associació de 
Dones La Roca Foradada també es 
va inaugurar una mostra sobre els 65 
anys de la Casa de Cultura i una altra 
sobre els 20 anys de l’entitat. El diven-
dres 13 es va fer el pregó, a càrrec de la 
presidenta de la Cambra de Comerç de 
Tarragona, Laura Roigé. Posteriorment 
va haver-hi el correfoc infantil i una ac-
tuació per al jovent.

Durant el cap de setmana no van 
faltar-hi activitats tradicionals que van 
comptar amb una gran participació de 
la ciutadania, com ara la cercavila, que 
va comptar amb la col·laboració dels 
geganters i grallers de La Societat, el 
Ball de Diables, els Diablons, el Ball de 
Gitanes i la colla castellera; el correfoc 
i la lectura dels versots, i el castell de 
focs. Com que no es va poder celebrar 
la tradicional diada castellera, la Bisbal 
va convidar els grups de grallers de co-
lles de diversos municipis: a part de la 
Colla Castellera de la Bisbal, vam comp-
tar amb els Castellers de Vilafranca i 
amb la Colla Vella i la Colla Jove dels Xi-
quets de Valls. L’actuació de l’Orquestra 
Selvatana, un concert de tribut a Abba 
i el concert d’El Pot Petit van ser altres 
activitats de la Festa Major d’enguany.

Des del consistori es vol fer un agraï-
ment a tots els bisbalencs i les bisbalen-
ques per la seva participació, així com 
a les entitats, col·lectius i treballadors 
municipals que van fer possible que, 
tot i la pandèmia, la Festa fos un èxit.

“El dia 15 d’agost van 
actuar els grallers 
de diverses colles 
castelleres, entre les 
quals hi havia els 
Castellers de Vilafranca 
i les colles Vella i Jove 
dels Xiquets de Valls
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T’agrada la cuina? 
Vols publicar la teva recepta?

Amb els vostres plats, ens lleparem els dits!

Envia’ns un escrit (d’un màxim de 1.250 
caràcters) amb el nom i una fotografia del plat, 

els ingredients i els principals passos a seguir 
per a elaborar-lo a l’adreça de correu electrònic 
judith@bisbalpenedes.com. També el pots fer 

arribar presencialment a l’ajuntament o a través 
dels telèfons 977 688 438 / 608 568 881.

En colaboración con la Cambra de Comerç de Tarragona, 
el Ayuntamiento ha iniciado una nueva campaña para di-
namizar el comercio local. Por un lado, se prevé ofrecer 
a los establecimientos una nueva formación, destinada a 
perfeccionar el uso de la red social Instagram y a organizar 
una guía virtual de comercios y servicios bisbalenses.

Por otro lado, la campaña incluye la distribución entre 
la clientela de boletos «Rasca y gana», algunos de los cua-
les estarán premiados con productos del municipio. Los 
boletos se repartirán entre el 24 de septiembre y el 2 de 
octubre. Coincidiendo con la Fira, el día 3 de octubre se 
sortearán productos de La Bisbal entre las personas que 
hagan llegar los boletos no premiados.

«Rasca y gana» con 
el comercio local
Se pone en marcha una nueva campaña 
que prevé que los establecimientos 
distribuyan boletos premiados entre la 
clientela

La Fira de la Bisbal compleix 150 anys. Aquesta edició serà 
més especial que mai, sobretot tenint en compte que l’any 
passat no es va poder celebrar a causa de la pandèmia. 
Com és habitual, la Fira se celebrarà el primer diumenge 
del mes d’octubre, però durant tot el cap de setmana hi 
haurà activitats diverses com degustacions i concerts rea-
litzats i/o organitzats per les entitats locals.

El mateix diumenge les persones visitants podran gau-
dir de les parades d’establiments locals. Amb la voluntat 
de dinamitzar el comerç i promocionar els productes lo-
cals, es sortejaran productes bisbalencs en el marc de la 
campanya «Rasca i guanya». Durant tot el dia hi haurà ta-
llers de l’Escola de Música, una mostra de puntes de coixí, 
jocs de fusta i una exhibició d’animals a mida real.

Arriba la 150a edició 
de la Fira de la Bisbal
De l’1 al 3 d’octubre hi haurà activitats 
diverses com degustacions, tallers i 
actuacions de les entitats locals
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COCA DE VIDRE
Esther Vives 

L’Ajuntament ha aprovat un conveni de 
col·laboració amb La Societat per a fi-
nançar una part de les activitats desen-
volupades per l’entitat al llarg d’aquest 
2021. L’acord, per valor de 12.000 eu-
ros, pretén promoure la cultura, la tra-
dició popular i l’associacionisme local. 
Aquests diners permetran finançar una 
part de les despeses derivades de la 
programació festiva i cultural del mu-
nicipi impulsada per La Societat, com 
la Festa Major d’Hivern, el Carnaval o 
la Festa Major Xica de Santa Margarida.

El consistori, per la seva part, podrà 
fer ús de forma gratuïta tant de les ac-
tuacions de les seccions i grups vincu-

Es signa un conveni de 
col·laboració mútua amb 
La Societat 
El consistori atorga 12.000 euros per al 
desenvolupament de la programació cultural i 
festiva impulsada per l’entitat

lats a La Societat com de les seves ins-
tal·lacions, ja sigui per a l’organització 
d’alguna activitat pròpia com per a ce-
dir-les a altres entitats, com ara l’Escola 
Ull de Vent o l’Institut Coster de la Torre.

Ingredientes:

• 200 ml d’aigua
• 400 g de farina de força
• 20 g de llevat de forner
• Un pessic de sal
• Oli
• Sucre
• Anís

Elaboració:

Pas 1. Barregem l’aigua amb la 
farina, el llevat i la sal (si tenim 
robot de cuina, millor; si no, es pot 
fer a mà).

Pas 2. Deixem reposar la massa 
una hora.

Pas 3. Escalfem el forn per dalt i 
per baix a 190°.

Pas 4. Agafem boles de massa (la 
mida dependrà de com vulguem 
que quedin les coques), les estirem 
ben primetes amb un corró i les 
untem amb oli i bastant de sucre 
per sobre.

Pas 5. Fiquem les coques al forn 
fins que estiguin daurades. Quan 
les en traiem, encara calentes, hi 
tirem un raig d’anís per sobre.

Pas 6. Les deixem refredar abans 
de menjar-nos-les.

La Bisbal va celebrar els actes de com-
memoració de la Diada Nacional de 
Catalunya l’endemà, diumenge dia 12, 
amb la voluntat que els bisbalencs i 
les bisbalenques que així ho volgues-

Sardanes i un concert de Manu 
Guix per a commemorar l’Onze 
de Setembre
Els actes es van celebrar el dia 12 per a no coincidir 
amb la tradicional manifestació de la Diada 
Nacional de Catalunya

sin poguessin assistir el dissabte a la 
tradicional manifestació de l’Onze de 
Setembre.

La primera de les activitats, que va te-
nir un gran èxit d’assistència, va ser una 
ballada de sardanes que va comptar 
amb la col·laboració de la Cobla Cosse-
tània i dels sardanistes de la Lira Vendre-
llenca. A la tarda, el músic Manu Guix va 
oferir un concert, previst inicialment a 
la plaça Pau Casals però que es va haver 
de traslladar a La Societat per les con-
dicions meteorològiques. L’artista es va 
mostrar amable i proper i va atendre les 
peticions del públic assistent.
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Repasando el programa electoral que el PDe-
CAT de La Bisbal vendió en las urbanizacio-
nes, nos invade la risa y la estupefacción... ¡No 
ofrecieron sus famosos menús económicos a 
la gente mayor, ni durante el confinamiento! 
¿Dónde está la vigilancia, tal y como denun-
ciamos en artículos anteriores? ¿Dónde están 
los servicios tan exhaustivos que prometían? 
Dos años y medio después de una mayo-
ría absoluta interesada, continuamos en la 
nada, no sin quedarnos atónitos por las reite-
radas chapuzas políticas. Una de ellas queda 
demostrada con la pseudocontratación de 
la empresa adjudicada, la cual ha retirado 
su oferta, para la remodelación del polide-
portivo. ¡Lo que mal empieza mal acaba, 
señora alcaldesa! El ensañamiento y el de-
seo de aniquilación de una entidad histórica 
nunca podrán llegar a buen término. Otra 
chapuza política: la inexistente gestión de la 
depuradora de L’Esplai, cuyo vertido conta-
minante fue negado abiertamente por la 
alcaldesa durante el pleno del 30.08.21 a 
pesar de los vídeos denuncia en redes so-
ciales. Ante el deseo de engañar impune y 
públicamente a los ciudadanos, maquillando 
urgentemente la situación del vertido, este 
desgobierno se ha retratado definitivamen-
te, no sin usar un tono amenazante contra 
las personas que divulgaron la verdad de la 
contaminación medioambiental procedente 
de la depuradora. La falta de transparencia 
en el resultado de las votaciones de los 
Presupuestos Participativos es otra chapu-
za anual… ¿Todo, por «vender» una mesa de 
ping-pong? (¡¡Este año le tocó la lotería a El 
Priorat!!).

La Bisbal necesita urgentemente un 
gobierno competente, trabajador y mu-
nicipalista para solventar las carencias y 
el abandono generalizado del municipio. 
Por culpa de la ineptitud, la vagancia y la falta 
de interés de este gobierno parásito y dema-
siado lento, al cual se le acumulan las que-
jas, estamos en una situación difícil. ¡Tan solo 
hace falta darse un paseo por las urbaniza-
ciones, señora alcaldesa!… Pero, como bien 
dicen nuestros vecinos: «¡Ya vendrán!».
Mientras tanto, decimos #NOalaMAT.

Maguy Antolín Manso 
Grupo Municipal ARA LA BISBAL

Quan vam començar aquesta legislatura, 
pensàvem que podríem, des d’ERC de la 
Bisbal, contribuir a la millora del nostre po-
ble. Desgraciadament, ens hem trobat amb 
un equip de govern que, lluny de millorar el 
nostre poble, no ha fet RES, o pitjor...: ha en-
darrerit i desmillorat el nostre municipi. Per 
què diem això? Primer, perquè ens arriben 
les queixes dels ciutadans dient el següent 
(en donem uns petits exemples): 1- No s’ha 
realitzat cap millora de les carreteres des 
de les urbanitzacions cap al nucli. / 2- S’ha 
deixat el Casal Social de Can Gordei sense 
activitat durant el mes d’agost i no s’hi ha 
realitzat, finalment, cap obra a l’interior. / 
3- No s’ha realitzat el tancament del local 
social del Priorat. / 4- Les canonades d’ai-
gua, en moltes urbanitzacions, segueixen 
estant per sobre de les voreres. / 5- S’en-
darrereixen tots els procediments admi-
nistratius a l’Ajuntament. / 6- L’Ajunta-
ment no contesta a les queixes dels veïns.

I aquests només són alguns exemples. 
Tot i així, no perdem l’esperança que alguna 
vegada ens facin cas, de manera que, per al 
proper ple ordinari, hem presentat quatre 
mocions que creiem que són molt impor-
tants per al nostre municipi: La primera trac-
ta de modificar el ROM en el fet que quan 
hi hagi PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
se’n facin els escrutinis el mateix dia i que els 
bisbalencs i les bisbalenques puguin ser-hi 
presents per a veure’n el resultat. La segona 
moció tracta que el nostre ajuntament rea-
litzi un informe ACTUALITZAT de les con-
dicions de les càmeres de seguretat del Punt 
Verd, i que si no es compleixen tots els re-
quisits d’aquestes càmeres s’apaguin men-
tre estiguin en estat d’irregularitat, ja que 
es vulneraria la Llei de Protecció de Dades. 
La tercera moció tracta d’un tema d’espe-
cial sensibilitat com és la PREVENCIÓ DEL 
SUÏCIDI. El dia 10 de setembre va ser el Dia 
Internacional de la Prevenció del Suïcidi; per 
això, demanem al consistori que es nomeni 
la Bisbal del Penedès un poble compromès 
amb el benestar emocional i la salut mental i 
s’hi actuï per a prevenir els suïcidis.
(Segueix a la columna d’UNiTS-FIC.)

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Alguna vegada ens 
aprovaran alguna moció?

Las chapuzas políticas 
del PDeCAT 
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(Continua de l’article d’ERC.)
Demanem que es faci també a través de les 
xarxes socials, actes, etc.; que s’elabori una 
campanya de conscienciació, sensibilitza-
ció, informació, formació etc., i també que 
es realitzi la creació d’un programa específic 
juntament amb el consultori mèdic del CAP 
del nostre municipi, així com amb els cen-
tres educatius. Les xifres de morts per suïci-
di són cada any més altes, i per això creiem 
que s’ha d’actuar abans que es produeixin 
aquests fets. Esperem que l’Ajuntament ho 
aprovi i doni visualització a un tema tan sen-
sible. Finalment, presentem una moció molt 
especial i que ja ha estat aprovada en altres 
poblacions: es tracta del RECONEIXEMENT 
PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIO-
NAL I NEONATAL.

Un dol és un procés íntim i al mateix 
temps social, un procés que s’ha de poder 
caminar. I per a fer-ho adequadament, és 
necessari tenir el RECONEIXEMENT SOCIAL i 
la validació emocional dels sentiments que 
sorgeixen. I perquè això passi, cal que la 
nostra societat ofereixi espais dignes per a 
elaborar aquest dol. A Espanya ens trobem 
que des del 2011 es poden inscriure en el 
Registre Civil els nounats si neixen vius; d’al-
tra banda, si neixen morts, a partir dels sis 
mesos o dels 500 grams de pes, es poden 
inscriure en un document que té el nom de 
LEBAJO DE ABORTOS. La família, llavors, 
sent que el seu nadó no és reconegut com 
a persona, i ni tan sols els noms dels pares 
no hi figuren. És per aquest motiu que pre-
sentem aquesta moció. Primer, per donar 
suport a les famílies que es trobin en aques-
ta situació, i després, per intentar aconse-
guir dins el nostre municipi un lloc on es 
pugui dignificar i donar reconeixement so-
cial a aquestes pèrdues. Allà es podran dur 
a terme accions de potent valor simbòlic i 
que estiguin a l’abast de tots els membres 
de la família. Seria interessant que tots els 
cementiris poguessin oferir aquest espai 
d’homenatge específic a les morts perina-
tals, ja que podrien mantenir el record viu i 
propiciar l’acceptació de la pèrdua, tal com 
aconsellen psicòlegs generals de l’Associa-
ció A Contracor. Escriu-nos a MONFORT.
ERC@BISBALPENEDES.COM

El Grupo Municipal del PSC de La Bisbal del 
Penedès presentamos dos propuestas en el 
pasado pleno ordinario del 20 de setiembre 
del 2021:

• Creación de un cuerpo de vigilancia 
municipal 
Se aprueba por unanimidad.
El PSC propone iniciar la elaboración de un 
reglamento del cuerpo de vigilancia que 
regule el objeto, las funciones, el régimen y 
las colaboraciones, «vistas las necesidades 
que presenta el municipio en relación con 
la seguridad ciudadana y de circulación de 
tráfico» y «visto el incremento de empadro-
namientos en el municipio en el último año 
y que a día de hoy se mantiene este creci-
miento de la población».

La moción aprueba el siguiente acuerdo: 
«Vista la necesidad de disponer de un cuer-
po de vigilancia municipal, proponemos el 
inicio del procedimiento de creación del 
cuerpo de vigilancia municipal con las fun-
ciones atribuidas a la legislación vigente en 
materia de policías locales. Aprobación de 
la corporación municipal por el inicio de la 
elaboración de un reglamento del cuerpo 
de vigilancia que regule el objeto, funcio-
nes, régimen y colaboraciones».

• Creación del Museo de la Joventut Bis-
balenca en el Centro Municipal de Cultura 
(CMC)
No se aprueba, por el PDeCAT.
El PSC propone aprobar una moción «para 
la creación del Museo de la Joventut Bis-
balenca en el Centro Municipal de Cultura 
permanente», teniendo en cuenta que «la 
entidad dispone de unos fondos de bienes 
formados por trofeos de la entidad, ban-
derines de clubes y fondos fotográficos, 
que conforman la colección popularmente 
conocida como «el Museo de la Joventut 
Bisbalenca» y que desde el año 2014 fueron 
depositados en las dependencias del Centro 
Municipal de Cultura. En el año 2017 esta 
colección se trasladó al archivo municipal».

Desde el PSC instamos al equipo de go-
bierno municipal del PDeCAT al diálogo y al 
entendimiento; es el futuro del municipio.

Grup Municipal del PSC de la Bisbal
del Penedès

Caballero.psc@bisbalpenedes.com

¡¡Un gobierno instaurado 
en su pasividad!!

El projecte ve d’una empresa privada que 
pretén fer passar pel nostre municipi una 
línia de molt alta tensió (MAT) provinent 
de l’Aragó per a portar energia renovable 
a l’àrea metropolitana de Barcelona. Serien 
vint-i-set torres d’alta tensió, en un recorre-
gut de 9 km, que afectarien parcel·les urba-
nitzables de Santa Cristina i terrenys de cul-
tiu i que passarien per darrere de l’institut i 
entre l’Ortigós i el Papagai.

El projecte, que contempla torres d’en-
tre cinquanta i setanta metres d’alçària i 
uns trenta metres de diàmetre, obligaria a 
eixamplar els camins d’accés a aquestes tor-
res per a la seva instal·lació i manteniment.

N’hem informat els propietaris, presen-
tem al·legacions, treballem conjuntament 
amb la resta de municipis afectats, se n’ha 
informat la població i donem tot el suport 
a la Plataforma NO a la MAT de la Bisbal del 
Penedès, i tot això, perquè estem en contra 
d’aquest projecte privat que travessaria el 
municipi, un projecte que incompleix la llei 
del sector elèctric, no justifica la seva neces-
sitat, té un greu impacte paisatgístic i és in-
compatible amb la planificació del sòl.

El que no permetrem és que, per a portar 
energia renovable d’un territori a un altre, 
es trinxin més de dos-cents quilòmetres, 
que és el recorregut des de l’Aragó fins a 
l’àrea metropolitana. Això no és energia 
sostenible!

Ens calen polítiques energètiques con-
sensuades amb el territori i treballarem per 
aconseguir-les, plans energètics de país que 
parteixin des del territori per a crear energia 
de proximitat.

A nivell municipal, hem començat amb el 
projecte de comunitats energètiques, que 
és un projecte ambiciós que serà molt be-
neficiós per a la ciutadania.

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

NO a la MAT, SÍ a l’energia 
renovable de proximitat




